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 (Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Jesus Jauna: 
zure jarraitzaileak izan zenduzan 
zure azken uneetako ardura eta kezka. 
Mahai baten inguruan alkartu zenduzan 
eta zinan guztia itzi zendun euren esku. 
 
Zure maitasunaren barri emon zeutsen; 
alkar maitatu egiela agindu zeutsen, 
eta maitasun horren autorle izan eitezala 
besteak ere maitasun horretara erakarteko. 
 

Ogi-zatitze keinua betikotzeko agindu zeutsen 
zure bizi osoa geure alde emotearen ezaugarri; 
ez gaitezala gelditu, Jauna,  
keinua azalkeriaz egitean; 
bultzatu gaizala behartsuengana, hareek ere 
zeure mahaitik jan ahal izan daien, eta jai egin. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 

 

 

 



—   10   — 

— Eukaristiara gatozenok alkartuago agertu gai-
tezan, gehiago eskuhartu daigun eta, gure 
mezak erakargarriagoak egiteko, batak bestea 
adoretzen ahalegindu gaitezan, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
Damu-otoitza 
 
Bere burua gure janari emoten deuskun Jauna-
gana apaltasunez hurreratu gaitezan, gure nor-
keria eta erosokerietatik atara gaizan: 
 

—Jesus Jauna, Jainkoaren maitasuna isurten 
deuskuzuna, Erruki, Jauna. 

 
—Jesus Jauna, oso-osorik emoten zaiakuzana, 

Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, zure jarraitzaileoi maitasun-

agindua ezarten deuskuzuna, Erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
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    Afaltzen ziharduela, Jesusek ogia hartu 
eban eta, bedeinkapen-otoitza eginez, za-
titu eta emon eutsen, esanez: «Hartu egi-
zue: hau nire gorputza da». Gero, kaliza 
hartu eta esker oneko otoitza esanez, 
emon eutsen, eta guztiek edan eben ber-
tatik. Eta esan eutsen: «Hau nire odola 
da, itunaren odola, guztien alde isuria. 
Benetan dinotsuet: Ez dot gehiago ardorik 
edango, Jainkoaren erreinuan ardo barria 
edango dodan egunera arte». 
Gorazarreak abestu ondoren, Oliamendira 
urten eben. 
 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
 
Oharra 
 
Jesusen alkar maitatzeko aginduak behartsuak gogo-
tan izatea eskatzen deusku.  Caritasen bidez heldu 
geintekez gaurko egunez batez ere behartsu horre-
engana. Ikusi daigun Caritas behartsuenganako 
geure esku lazatu lez. Hartu daigun aintzat bere 
lana eta eskatu daigun jarraitzaileak izan daiezala. 
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Mingarri jako Jaunari 
bere fededunen heriotza. 
Bai, zure zerbitzari naz, Jauna, 
zure zerbitzari ezereza: 
askatu dozuz nire kateak. R/.  
 
Gorespen-oparia deutsut eskainiko, 
eta Jaunaren izenari dei egingo. 
Beteko deutsadaz Jaunari promesak, 
herri guztiaren aurrean. R/.  
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 
Norberetzen diranean dira emonkor ezaugarriak, bestela 
azaleko ganorabakokerian gelditzen dira. Arinkeriaz eran-
tzun barik, aztertu daigun ea eskatzen jakunari zelango in-
gurutik erantzuten deutsogun. 
 
    Egun hareetan, Moisesek Jaunaren berba eta erabagi guz-
tiak jakinarazo eutsozan herriari, eta herri osoak, aho batez, 
erantzun eutsan: «Jaunak esandako guztia egingo dogu». 
    Jaunak esandako guztia idatzi eutsen Moisesek. Biharamu-
nean, goizean goiz jagirik, altarea eregi eban mendiaren oi-
nean, eta hamabi zutarri ipini ebazan Israelgo hamabi leinuen 
izenean. Ondoren, zekorrak hil eta Jaunari erre-opari eta 
alkartasun-oparitzat eskeintzeko agindu eutsen israeldar 
gazte batzuei. Odolaren erdia hartu eta ontzietan ipini eban 
Moisesek, eta beste erdia altara gainean isuri. 
Gero, itun-liburua hartu eta herriari irakurri eutsan. Herriak 
erantzun eban: «Obedituko dogu eta beteko Jaunak esandako 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 
 

† Egunon, senideok: ondo etorri. 
Jesukristoren Gorputz-Odolen jaia ospatzen dogu, 
eta gauza bik gaitu kezkatzen eta arduratzen: 
krisia dala-ta, neoliberal politika ekonomikoa 
dala-ta, zelango beharrizanean dagozan gure 
senide asko eta asko, etorkin eta bertoko; eta 
gure Eukaristia edo Mezea. 
Emongo dogu Caritasen bidez gure laguntzea se-
nide behartsuentzat. Baina, ospatzen doguzan 
Eukaristiak ez doguz bizkortu behar, edo gaur-
kotu edo biziagotu behar? 
Gaurkoa benetako esker-emote otoitza izan dai-
tela. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 
 

Munduak behar badau eguzki-argia, 
mendiko abereak, iturri garbia; 
besteok nahi badogu barruko bizia 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 
Jauna, zure grazia lagun dakigula, 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela; 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gaozela: 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 
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Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun salmoa   (Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18) 

 
 
 

R/. Salbamen-edontzia dot hartuko, 
eta Jaunaren izena deituko 

 
Zelan ordainduko deutsat Jaunari 
egin deustan on guztia? 
Salbamen-kopa dot jasoko 
eta Jaunaren izenari dei egingo.   R/.  

—   9   — 

ESKARIAK 
 
† Mahaia bere seme-alaba guztientzat jarten 
dauan Jainkoari esker onez zuzendu deioguzan 
guztien aldeko eskariak: 
 
—Elizearen alde: errukiaren besoak beti euki 

daizan zabalik, behartsu guztiak eta gizarteak 
zigortuak senideen mahaian elikatzeko, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Caritaseko langileen alde: senide behartsuen 

laguntzan emoten daben bizia elizkide lez 
emon daien, aintzat hartua izan daiten eta, 
lan horretan, jarraitzaileak izan daiezan, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Hilaren azkenera heldu-ezinik eta, laguntza 

eske, euren duintasuna erasota ikusten dabe-
nen alde: alkartasunerako eta laguntzarako 
indarrak biztu daiezan, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Beharrizanean dagozanei begiratu barik eralgi-

kerian eta gehiegikerian bizi diranek begiak 
zabaldu daiezan, eta patrikarea euren atse-
ginkeriarako barik behartsuei laguntzeko as-
tindu daien, eskatu deiogun Jaunari. 
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guztia». Odola hartu eta herriaren gain txipriztindu eban Moi-
sesek, esanez: «Odol hau da xedapen honeen guztien arabera 
Jaunak zuekin burutu dauan itunaren ezaugarria». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari oharra 
 

Gure eskeintzen beharrizana ete dau, ba, Jainkoak? Ikus dai-
gun zein dan Jesukristoren eskeintza, eta zelan gauzatu gei-
ken gure bizitzan Jainkoari norbere burua eskeintzea… 
 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 9, 11-15) 
 
    Senideok: Kristo datozan ondasunen abade nagusi lez 
agertu da. Bera sartu dan santutegia lehengoa baino handia-
goa eta bikainagoa da, ez giza eskuz egina, hau da, ez mundu 
honetakoa. Kristo behin betiko sartu da santutegian, ez ake-
rren eta zezenen odola eskeiniz, berea baino, holan betiko 
askatasuna lortu deuskula. 
Beraz, akerren eta zezenen odolak eta erretako behi baten 
errautsek, kutsaturik dagozanen gain txipriztinduz, pertsona 
horreek sagaratzeko indarra badabe, azaleko garbitasuna 
emonez, zenbatez gehiago Kristoren odolak, betiko Espiritua-
ren bidez bere burua Jainkoari opari garbi eskeini eutsan ha-
renak, ez dau garbituko gure barrua heriotzara daroen egin-
tzetatik, guk Jainko biziari kultua emoteko! 
Horregaitik, Kristo itun barri baten bitarteko da, heriotzea 
dala medio, lehengo itunaren sasoian egindako hutsegiteak 
parkatzeko; holan, agindutako betiko ondarea jaso daikee 
Jainkoak deitutakoek. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 

Egin deiogun ebanjelio txatal honek esango 
deuskun Jesusen testamentuari harrera on eta 
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alaitsua, Aleluia abestuz, zutunik. 
 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
EBANJELIOA 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen 
liburutik   (Mk 14, 12-16. 22-26) 
 
Legamin bako Ogien jaietako lehen eguna 
zan, pazko-bildotsa hilten zaneko eguna. 
Ikasleek itaundu eutsoen Jesusi: «Non 
gura dozu pazko-afarirako prestaketak 
egitea?» 
    Harek ikasleetako bi bialdu ebazan, 
esanez: «Zoaze urira, eta ur-suila daroan 
gizon bategaz egingo dozue topo; jarraitu 
egiozue, eta sartuko dan etxeko nagusiari 
esan: "Maisuak itauntzen dau non dauan 
ikasleekin pazko-bildotsa jateko tokia". 
Harek gela handi bat erakutsiko deutsue 
goian, jantzirik eta atondua. Prestatu 
hantxe behar doguzanak». Joan ziran ikas-
leak eta, urira heldu ziranean, Jesusek 
esan eutsen lez aurkitu eben dana, eta 
pazko-afaria prestatu eben. 


